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Frederikssund den 14/9 2018 

Høringssvar vedr. Frederikssund kommunes budget 2019 - 2022 

Frederikssund Lærerkreds vil gerne takke for det meget omfattende budgetmateriale. 

Vi vil indledningsvis kvittere for, at uimplementerbare besparelser på specialområdet er udgået samt 

den helt nødvendige foreslåede ressourcetilføring vedr. demografitilpasning mv. Ressourcetilførslen 

er en forudsætning for, at skolerne kan leve op til folkeskoleloven. 

Folkeskolen i Frederikssund er i en årrække blevet nedprioriteret budgetmæssigt. Antallet af 

nedlagte lærerstillinger er helt ude af proportion med det faldende elevtal. En af de vigtigste 

konsekvenser af den førte politik, som vi må adressere i fællesskab, er rekruttering og fastholdelse af 

uddannede lærere. AE rådets analyse fra 2016 så på, hvor stor en andel af lærerstillingerne, der var 

besat af læreruddannede. Her lå Frederikssund kommune med den laveste andel i Region 

Hovedstaden, og vi har ingen indikationer på, at det har forandret sig. Vi kan da også konstatere, at 

undervisningsministeriet har opgjort, at 23 % af elevernes undervisning i skoleåret 2016/2017 blev 

læst af ikke-læreruddannede.  

Vi har prioriteret og vil foreslå ét konkret tiltag i forhold til rekruttering og fastholdelse af lærere.  

Nedsæt undervisningsandelen pr. lærer.  

Læreres mulighed for at løfte eleverne fagligt og socialt er helt vitalt for motivation og arbejdsglæde. 

I Frederikssund kommune har vi den højeste undervisningsandel i Nordsjælland. Det betyder ringere 

vilkår for at levere kvalitet for eleverne, og har dermed direkte indflydelse på rekruttering og 

fastholdelse af lærere. 

Budgetteret gennemsnitligt årlige undervisningstimer inkl. understøttende undervisning i 
skoleåret 17/18 (tal indhentet hos kredsene): 
 

 Frederikssund: 800  

 Halsnæs: 772,5  

 Gribskov: 780  

 Furesø: 760  

 Egedal: 755  

 Helsingør 772  
 

Der er ingen grund til, at Frederikssund kommune fortsat skal køre så stramt et budget på 

folkeskoleområdet. Tallene i skemaet vedr. udgifter til folkeskolen pr. elev stammer fra Økonomi- og 

indenrigsministeriet og viser tydeligt, at Frederikssund kommune har sparet, så vi ligger langt under 

gennemsnittet. Vi opfordrer til, at vi nu prioriterer en Ny Start for folkeskolen. 
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Udgifter til folkeskolen pr. elev (netto) 2015 2016 2017 2018 

Frederikssund kommune 67.208 68.743 64.099 62.650 

Hele landet 64.847 65.968 66.690 68.178 

 

Herunder kommentarer til de konkrete forslag i handlingskataloget. 

Træghed i ansættelser samt manglende prisfremskrivning 

Vi vurderer ikke, at træghed i ansættelser kan gennemføres på skoleområdet. Alle børn har krav på 

den rette undervisning. Skolerne har allerede i dag store udfordringer med at få ressourcerne til at 

slå til og dermed opretholde undervisningsforpligtelsen. Træghed i ansættelser er de facto en 

nednormering af stillinger og vil betyde store driftsforstyrrelser.  

Manglende prisfremskrivning vil uvægerligt medføre ringere betingelser for god undervisning.  

097, 101, 102 Nedlæggelse af naturvejleder, lærings- og inklusionskonsulent og SSP konsulent 

Det er generelt et problem, at vi nedlægger tilbud, der støtter op om undervisningen. Både 

manglende mulighed for praksisoplevelser, vejledning i forbindelse med inklusion og støtte til 

arbejdet med tidlig indsats forringer lærernes mulighed for at lave god undervisning. 

103, 105, 106 Fortsatte omstruktureringer 

Frederikssund kommune har gennem en årrække omstruktureret skolerne til større enheder. Vi 

ønsker skoleledelse med mulighed for at være nærværende i skolens strategiske, pædagogiske og 

didaktiske arbejde. Det er vitalt for kvaliteten i undervisningen, trivslen og arbejdsmiljøet. De mange 

omstruktureringsprocesser har endvidere store omkostninger for skolernes drift og mulighed for 

fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere.  

118 Besparelse på ekstraressourcen til Folkeskolen 

Besparelsen vil få store konsekvenser for driften, og det er vores vurdering, at skolerne hermed ikke 

vil have mulighed for at leve op til folkeskoleloven samt de politiske målsætninger for inklusion. 

Vikardækning, vejledere, udflugter, 2-lærerundervisning, undervisningsdifferentiering, pædagogisk 

læringscenter mv. er ikke luksus, men elevernes ret til det rigtige skoletilbud. Forslaget skal ses i 

sammenhæng med flere års besparelser og vil få direkte indflydelse på kerneopgaven 

undervisningen samt elevernes motivation og udbytte af skolegang. 

119, 120 Øget undervisningsandel for lærere 

Kvaliteten af undervisningen hænger uløseligt sammen med lærerens mulighed for at forberede, 

udføre og efterbehandle undervisningen. Frederikssund kommune har i forvejen Nordsjællands 

højeste undervisningsprocent og er bl.a. derfor allerede nu mærkbart udfordret i forhold til 

rekruttering og fastholdelse af uddannede lærere. Se i øvrigt indledningen. 

121 Mere understøttende undervisning varetages af pædagoger 
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De seneste år har man i Frederikssund kommune systematisk nedbragt anstallet af lærerstillinger og 

flere pædagogstillinger er oprettet i folkeskolen. Fra 2013 – 2018 er nedlagt 73 lærerstillinger 

samtidig med en nedgang i elevtallet på ca. 500. Dermed er nedlagt ca. 50 stillinger mere end det 

faldende elevtal begrunder. Helt ude af proportioner og uholdbart. 

Den understøttende undervisning skal understøtte fælles mål for fagene og folkeskolens formål.  

 I den understøttende undervisning skal eleverne kunne afprøve, træne og udvikle de 

færdigheder og kompetencer, som de har fået i den fagopdelte undervisning. 

 Aktiviteterne kan for eksempel være læsetræning, matematikøvelser, lektiehjælp og 

faglig fordybelse. 

 Der er ikke formuleret Fælles Mål for understøttende undervisning. Men 

læringsaktiviteterne skal understøtte Fælles Mål for fagene og folkeskolens formål. 

(Kilde: UVM) 

Vi vil igen anbefale, at man gør brug af §16b og mere hensigtsmæssigt bruger ressourcen på at 

ansætte lærere til at give faglig støtte samt fremme undervisningsdifferentiering og trivsel i den 

fagopdelte undervisning 

122 Mindre undervisningstid og mere pausetid til eleverne 

Den faglige begrundelse er uklar. Vi hæfter os ved, at der ikke bør reduceres yderlige i 

lærerstillinger. 

123 15 % besparelse på UU Vest 

Besparelser på unges mulighed for vejledning, rådgivning og opfølgning i forbindelse med at komme 

videre i uddannelsessystemet og livet, må forventes at få uhensigtsmæssige konsekvenser. Se i 

øvrigt UU Vest’s høringssvar. 

124 Besparelse på undervisningsmateriel og IT 

Folkeskolernes undervisningsmateriel er i forvejen besparet væsentligt over de senere år, så vi i dag 

har et niveau, der må forventes at få uheldige konsekvenser for valg af aktiviteter i undervisningen. 

Besparelsesforslaget forudsætter, at lærernes faglige didaktiske vurdering af hvilke 

undervisningsmaterialer, der bedst understøtter undervisningen undermineres og i stedes styres 

politisk/økonomisk. Dette er selvfølgelig uacceptabelt. Alle undervisningsmaterialer skal stilles til 

rådighed af kommunen og ikke medbringes hjemmefra som skjult forældrebetaling.  

150, 151, 152, 153, 155, 157, 158 Personalepolitiske forringelser 

Vi mener, at det sender et uheldigt personalepolitisk signal. Vi ønsker fokus på god personalepolitik 

med tanke for, at vi skal holde til et helt arbejdsliv. 

 
Venlig hilsen 
Regitze Flannov 
Kredsforkvinde 
Frederikssund Lærerkreds 
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